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JAARVERSLAG 2019: Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden.
VOORWOORD
Op 3 november 1998 werd de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden opgericht, met
als doelstelling:
1. De herdenking van de op zee omgekomen Scheveningse Zeelieden.
2. Getracht wordt dit doel te bereiken door jaarlijks een herdenkingsplechtigheid
te organiseren bij het Vissersmonument op de Kalhuisplaats te Scheveningen.
In dit jaarverslag van de vereniging staat opgetekend alles wat in het jaar 2019 van belang is
bevonden.
Voorafgaand aan de
herdenkingsplechtigheid op de
Kalhuisplaats, wordt jaarlijks door de
Vereniging eveneens een korte
plechtigheid gehouden bij het
“GEDENKTEKEN” aan de
Scheveningseweg, dat in 1922 werd
opgericht: ”tot huldiging van de
nagedachtenis der tijdens den oorlog
verongelukte visschers” in de Eerste
Wereldoorlog 1914-1918/1919.

In 2013 werd op 24 mei een nieuw Vissersmonument
onthuld door H.K.H.-prinses Beatrix der Nederlanden:
Het VissersNamenMonument. Het
VissersNamenMonument wordt vanaf 2014 bij de
jaarlijkse herdenking betrokken.
Door de Stichting Oud Vissers wordt hier jaarlijks na
na de plechtigheid bij het monument op de boulevard
van de Vissersvrouw en tijdens het defilé een
bloemstuk gelegd bij de eerste plaat
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VERENIGING HERDENK SCHEVENINGSE ZEELIEDEN.
Woensdagmiddag 20 maart, tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Herdenk
Scheveningse Zeelieden (VHSZ), heeft het bestuur dominee F. J. van Harten bedankt voor zijn
jarenlange inzet als bestuurslid van
Vereniging. Al sinds 2009 heeft ds. Van
Harten, samen met ds. Maasland, in de
Oude Kerk, de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid geleid van op
zee gebleven Scheveningse Zeelieden.
Zij volgden ds. J. Quist en ds. A. Rienstra
op die eerder medewerking verleenden
aan de VHSZ. Om waardering te tonen
voor het belangeloze werk sinds bijna 10
jaar, is gekozen afscheid van hem te
nemen tijdens de algemene
ledenvergadering. Ds. Van Harten werd
toegesproken door de voorzitter van de
vereniging, mevrouw Diny Flinterman.
Als blijk van dank ontving hij een afdruk
van de lithografie van de gebleven
vissers uit de Eerste Wereldoorlog.

In het bestuur hebben zich in 2019 verder geen bestuurswisselingen voorgedaan. Door enkele
malen bij elkaar te komen en een excursie te maken naar Harderwijk is de band binnen het bestuur
versterkt.
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Mevrouw ir. D. Flinterman-van Hoeken, voorzitter
De heer A. D. Verbaan, secretaris/penningmeester
Mevrouw ir. F.A.E. van Hoeken 2e secretaris/penningmeester
De heer M. van Duijne
De heer C. Franke
De heer H. Groen
Mevrouw F.G. Keus-Bruin
De heer Chr. Seket
Mevrouw A. Bootsma-Verbaan
Mevrouw Tuit-Twilt
Ds. J. Maasland, begeleiding nabestaanden
De in 2015 ingestelde werkgroep bestaat uit de heren:
De heer W. Bruin, klinker
De heer A. Hofland, begeleiding stoet en bloemendragers
De heer E. Boelkens, begeleiding stoet en voorkomende taken.
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DE HERDENKING VAN 24 mei 2019
Om 19.00 uur werden de nabestaanden van omgekomen Zeelieden en allen die wilden herdenken
dat Scheveningse zeelieden tijdens hun werk op zee het leven lieten, in de Oude Kerk van
Scheveningen verwacht. Er werd een herdenkingswoord uitgesproken waarbij het overlijden van
Willem Frederik Rog aan boord van de SCH 49, de Oceaan I, in 1967 en het vergaan van de SCH
460, de Rotterdam, met 12 opvarenden aan boord in 1911 centraal stond.

In de Oude Kerk werd de
herdenkingsplechtigheid geleid door
ds. Jan Maasland. Kinderen van de
Oranjeschool lazen een gedicht voor.
Na de plechtigheid werd de
herdenking voortgezet bij het
monument van De Vissersvrouw op
de boulevard. Rond de minuut stilte
werden de slagen op de klink gegeven
door Wout Bruin.
Francine van Hoeken declameerde
het gedicht van Inge Lievaart, ‘De
zee die steeds weer nam”.
Burgemeester Pauline Krikke sprak bij het monument.
De namen van personen en organisaties van bloemenleggers werden opgenoemd door Cees Franke
Deelnemers aan het project Team Scheef evenals vertegenwoordigers van Monuta en Atropos
assisteerden bij het dragen van de kransen het leggen van de bloemstukken en kransen.
4

Vertegenwoordigers van de KNRM
brachten vanuit zee een groet met de
reddingboot de Kitty Roosmale Nepveu,
die recht voor het monument lag
gepositioneerd.
Het kusthulpverleningsvoertuig van de
KNRM stond op de hoek van de
Keizerstraat en verleende assistentie
door het verkeer tegen te houden toen de
stoet de kerk verliet.
Door vrijwilligers van het Scheveningse
KNRM-reddingstation werd ook een
krans gelegd.

In 2019 was er weer een grotere
betrokkenheid van de Scheveningse jeugd.
Er was een delegatie van kinderen van de
Oranjeschool. Twee kinderen lazen in de
Oude Kerk een gedicht voor en bij het
monument van De Vissersvrouw werden
door de kinderen bloemen gelegd.

Na de plechtigheid werd er gedefileerd langs het VissersNamenMonument en werd gelegenheid
geboden om ook persoonlijk bloemen te plaatsen bij op het monument vermelde omgekomen
Scheveningse vissers. Namens de Oud Vissers werd er krans gelegd bij de eerste plaat van het
namenmonument. Door aanwezigen werden er bloemen tussen de platen gestoken.
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DE VERGADERINGEN
De bestuursvergaderingen werden gehouden in wijkcentrum Thabor aan de van Boetzerlaerlaan te
Scheveningen. Deze vergaderingen vonden plaats in maart, april en augustus 2019. Tussen de
dagelijks bestuursleden en bestuursleden onderling vond over lopende zaken geregeld ook overleg
plaats per telefoon of via e-mailcontact.
De jaarvergadering werd gehouden op 20 maart 2019. Er waren 15 leden op de vergadering
aanwezig. De jaarstukken van secretaris-penningmeester werden voorgelezen en geaccordeerd. In
de kascontrole commissie voor 2019 werden benoemd mevrouw J. Seket - van der Harst en de heer
A.M. Roeleveld.
Voorafgaand aan de herdenking van 24 mei werd er in april diverse malen overleg gevoerd met de
Oude Kerk over de indeling van de kerk. Op 6 mei werd door het bestuur en ds. Maasland een
informatiebijeenkomst gehouden met de nabestaanden van de betreffende schepen.
OVERIGE ZAKEN
-

-

Het college van Burgemeester en Wethouders toont bij elke herdenking betrokkenheid door
een toespraak te houden. In 2019 werd de toespraak gehouden door burgemeester Pauline
Krikke.
Jaarlijks is er een vaartocht van Oud-Vissers op de dag voorafgaand aan Vlaggetjesdag. Op de twee
schepen waarop deze tocht gehouden wordt, vindt een collecte plaats ten gunste van de Vereniging
Herdenk Scheveningse Zeelieden. Dit is een goede en zeer gewaardeerde traditie geworden.
In 2019 werd aan het bestuur van de Vereniging Herdenk een bedrag van € 455,02 overgemaakt

VHSZ brengt bezoek aan Harderwijk
Woensdag 11 september 2019 hebben het bestuur en werkgroep leden van de Vereniging Herdenk
Scheveningse Zeelieden een bezoek gebracht aan Harderwijk. Deze Hanzestad was speciaal gekozen omdat
Harderwijk in het verleden een grote bottervloot had die de visserij op de Zuiderzee beoefende. Maar ook
omdat er in Harderwijk een vissersmonument staat aan de oude binnenhaven en er rond 1900 vele tientallen
Harderwijkers aanmonsterden voor de
Noordzeevisserij.
Er werd een bezoek gebracht aan het
stadsmuseum, waar het bestuur werd
verwelkomd door Karolien Keus
van het museum. In het museum gaf de
Harderwijker stadsgids Jan Verbaan een
rondleiding op de visserij-zolder. Ook werden
met hem de oude Vischpoort, een visserswoning
en de oude visafslag bezocht. Uitgebreid werd
stil gestaan bij het Vissersmonument. Op dit
monument staan de namen van op zee gebleven
vissers. Momenteel doet de heer Robert
Oosterhof onderzoek naar de compleetheid van
de namen op het monument
en hij wil dit publiceren. Hij prees de manier waarop er in Scheveningen omgegaan is met de realisatie van
het VissersNamenMonument. Ook dat er elk jaar een herdenking is van op zee gebleven Scheveningse
zeelieden, waarbij er wordt stil gestaan bij deze tragische gebeurtenissen.
Voor het bestuur en werkgroep leden was dit bezoek een interessante en leerzame dag.
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Vereniging Herdenk in de pers.
In 2019 hebben er verschillende artikelen in De Scheveningse Courant (DSC) en in
De Scheveninger gestaan over de VHSZ.
-

27 maart betreffende het afscheid van ds. Van Harten
21 mei en 22 mei in beide kranten een aankondiging van de herdenking
29 mei en 30 mei in beide kranten een artikel over de herdenking
21 september een verslag van het bezoek aan Harderwijk
10 en 11 december een artikel betreffende het zoeken naar nabestaanden.

TENSLOTTE
Het aantal leden van de Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden is ongeveer stabiel
gebleven. De Vereniging kan zich verheugen in een stabilisatie van giften van Scheveningse
organisaties.
De Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden ontvangt geen subsidies en er vinden geen
betalingen plaats aan medewerkenden.
Al vele jaren is de minimumcontributie gesteld op € 15,00 per jaar voor leden met stemrecht.
Omdat het doel van de Vereniging aangeeft niet op commerciële wijze naar buiten te treden, is het
goed om te constateren dat velen de Vereniging een goed hart toedragen.
DE VERENIGING HERDENK SCHEVENINGSE ZEELIEDEN heeft vanaf de oprichting
in 1998 in de Scheveningse samenleving een serieus bestaansrecht verworven. In 2020 is zij
voornemens op 15 mei de 21e herdenking te organiseren.

DE VERENIGING HERDENK SCHEVENINGSE ZEELIEDEN DANKT ALLEN DIE HET
MOGELIJK MAKEN DE JAARLIJKSE HERDENKINGEN TE KUNNEN LATEN
PLAATSVINDEN.
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